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WOORDJE VAN DE BONDSLEIDER
Het nieuwe KSA-jaar kan eindelijk weer van start gaan. Ondanks de tegenslagen, hebben we
deze zomer weer een bangelijk kamp gehad. Weliswaar wat korter dan normaal, maar we
hebben ons toch enorm geamuseerd! Ik kijk er al naar uit om iedereen terug te zien en nog
eens na te praten over al onze avonturen. Zelf ben ik enorm tevreden over het voorbije jaar en
ik heb er alle vertrouwen in dat we er ook dit jaar weer een fantastisch KSA-jaar van gaan
maken.
Ik ben ook even op zoektocht gegaan in mijn kampherinneringen, waarna blijkt dat dit mijn
14de jaar KSA is, waarvan het 3de jaar als leider. Aan al deze jaren heb ik alleen maar goede
herinneringen. Mijn eerste kamp bracht ik door in 2009, in het befaamde Venetië.
Ondertussen hebben we al avonturen beleefd in London, Parijs en deze zomer in Griekenland
om samen de Minotaurus te verslaan.
Ik weet nog goed hoe ik als kleine bengel voor de eerste keer aankwam op het KSA-terrein,
enorm verlegen en wenend bij de mama, om daarna niet te willen vertrekken naar huis omdat
ik het zo plezant vond. Om maar even aan te tonen hoe gigantisch hard ik mij heb geamuseerd
als lid, en nog steeds als leider. In al die jaren KSA heb ik al heel wat bijgeleerd, wat ik nu
met plezier probeer door te geven.
Voor mezelf zal het ook een spannend jaar worden. Ik neem vanaf dit jaar de leiding van onze
jeugdbeweging over na twee zalige jaren onder leiding van Anton, nogmaals bedankt! Ik ga
alleszins mijn uiterste best doen om het even goed te doen, al wordt dat niet gemakkelijk.
Gelukkig kan ik altijd rekenen op de steun van vice-bondsleider Laurens en uiteraard de rest
van de leiding.
De nieuwe leidingsploeg is intussen bekend gemaakt en is zeer gemotiveerd om er elke
zaterdag weer een topnamiddag van te maken. Ik kan jullie alvast verklappen dat het weer een
zalige bende is! We beginnen met het verwelkomen van gekende en ook onbekende
gezichten. Binnenkort zullen zij zich allemaal mogen bewijzen op onze overgang. Enkele
weken later blikken we samen nog eens terug op ons kamp, waarbij we hopen om dit jaar
terug een normale kamportage op de KSA te kunnen houden.
Wij zijn klaar om er weer een spetterend jaar van te maken, hopelijk jullie ook!
Tot binnenkort!
Maxime Opsomer
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JONGPIEPERS
Doordat we dit jaar met heel wat minder leiding zijn dan vorige jaren, hebben we beslist om
terug een ban minder te houden.
In de praktijk betekent dit dat we niet meer spreken van jongpiepers. De piepers zullen vanaf
nu de jongste ban zijn. Hierdoor zal uw zoon 3 jaar in plaats van 2 jaar pieper zijn, hetzelfde
geldt voor de jongknapen.
Moest u nog vragen hebben kan u altijd iemand van de leiding aanspreken of een bericht
sturen naar Maxime Opsomer (04 92 82 19 99).

Pagina 4

PIEPERS
Beste piepers en ouders,
Eindelijk is het zover! Na een nogal vreemd jaar kunnen we er weer tegenaan vliegen.
Ravotten, kampenbouwen en veel spelletjes spelen.
Samen gaan we van dit jaar een feest maken, door elke zaterdag het beste van onszelf te
geven. Er staan al enkele leuke activiteiten gepland, hopelijk zien we jullie dan.
Wij hebben er alvast heel veel zin.
Tot dan!
Groetjes van jullie, super leuke geweldig fantastische leiding,
Reinoud, Lander, Kobe
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JONGKNAPEN
Dag allerbeste jongknapen en ouders,
Na een hele zomer lang te wachten is het eindelijk terug
zover, het KSA – jaar gaat terug van start. ZALIG !!! Na
een kort, maar kei tof kamp staan wij weer helemaal
klaar om er samen met jullie een geweldig jaar van te
maken met superleuke activiteiten, spelletjes,
zoektochten en vele meer. Wij spreken zoals altijd af op
het terrein op zaterdag om ons van 2 tot 5 weer rot te
amuseren en af en toe eens goed vuil te maken.
Wij hopen jullie elke week in grote getallen welkom te heten op de KSA, zodat jullie leiding
elke week opnieuw een keileuk spel kan voorzien om met iedereen samen te spelen. Jullie
hebben ook een topteam van leiders gekregen, zo heb je rechtvaardige Robbe, lieve Lucas en
warme Wout.
Aan de ouders wouden wij vragen om naar het nummer 04 89 524 965 (leider Wout) een
berichtje met de naam van uw zoon door te sturen zodat wij zo snel mogelijk een
groepsgesprek in WhatsApp kunnen aanmaken om met jullie te communiceren.
Hopelijk tot vaak en met een grote glimlach !!
Jullie leiding,
Robbe, Lucas en Wout

Pagina 6

KNAPEN
Beste knapen,

Nadat jullie zich ongetwijfeld een maand lang waanzinnig hebben verveeld, is het nu tijd om
er weer een bangelijk KSA-jaar van te maken! Wij kijken er alvast naar uit en zorgen elke
zaterdag voor fantastisch leuke spelen.
Hopelijk zien we jullie elke zaterdag van 14u tot 17u in piekfijn uniform op de KSA. De
leiding heeft er in ieder geval al heel veel goesting in en kan niet wachten om jullie te
verwelkomen! Indien jullie toch niet zouden kunnen komen, gelieve iets te laten weten aan de
leiders zodat wij hiervan op de hoogte zijn.
Laat ook zeker even weten aan jullie ouders dat ze een berichtje sturen naar Maxime Opsomer
(04 92 82 19 99), zodat we samen een Whatsappgroep kunnen aanmaken om jullie op de
hoogte te houden van eventuele belangrijke informatie.

Groetjes van jullie leiding,
Maxime en Arthur
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JONGHERNIEUWERS
Dag iedereen,
We beginnen weer aan een nieuw jaar vol speelplezier. Voor sommige het eerste jaar
jonghernieuwer, anderen zijn al bekend met hoe het eraan toe gaat. Wij (Lander, Eneas en
Matti) kijken er al heel erg naar uit! Het kamp hebben we dit jaar wegens omstandigheden
niet op de normale manier kunnen afsluiten. Daarom gaan we het zeker dit jaar eens zo leuk
maken. Hopelijk zien we jullie allemaal terug op de eerste vergadering.
Tot dan!
Groetjes jullie leiding
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HERNIEUWERS
Dag hernies,
Laatste jaar lid, en wat een knaljaar gaat het worden. In een jaar waar we meer maten onder
elkaar zijn dan leiding en leden staat er enorm veel op de planning! Naast de klassieke spelen
staat er een deluxe weekend op de planning en een kamp, waar we nu al naar aftellen. Naast
de normale vergaderingen gaan we jullie natuurlijk hier en daar de vaardigheden van een
echte leider leren zodat jullie volgend jaar ons team kunnen versterken! Wij hebben al zin om
er een waanzinnig jaar van te maken!
KSA-groeten,
Leiders Ampère en Laurent
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UNIFORM
Wat houdt een volledig uniform in?
•
•
•
•

KSA-hemd met oranje das, dasring en wit
daskoord
Donkerblauwe broek (GEEN jeansbroek)
KSA T-shirt
eventueel KSA-trui

Zaterdag 18/9 houden we al een eerste verkoop, na de
vergadering (17u)!

Voor meer informatie en bestellingen, kan u terecht bij onze uniformverantwoordelijken:
Maxime Opsomer (+32 492 82 19 99) en Laurens Verdonck (+32 489 81 66 33)
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INSCHRIJVINGEN
Beste ouders,
Het lidgeld per lid bedraagt 45 euro.
Als u dit nog niet betaald zou hebben voor het jaar 2021 – 2022 gelieve dit bedrag zo snel
mogelijk te storten op het rekeningnummer;
BE24 4163 2477 0138 + naam en geboortedatum.
Let op! Dit is een ander rekeningnummer dan dat van KSA Gudrun.
Nieuwe leden mogen enkele keren komen proberen. Wanneer ze dan beslissen om het
komende jaar mee te doen, gelieve dan zo snel mogelijk het bedrag over te schrijven. Hoe
sneller u dit bedrag overschrijft, hoe sneller wij uw zoon kunnen verzekeren. Als u nog
twijfelt of u al dan niet betaald heeft, kan u dit altijd navragen bij Lander Van Overvelt
(lander.vanovervelt@gmail.com).
Nieuwe leden moeten hun informatie nog doorgeven via www.ksaschoten.com.
Ook inschrijven gaat voor nieuwe leden via de site.
Alvast Bedankt!
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KALENDER
Zaterdag 4/9

Eerste vergadering + leidingsverdeling (14u – 17u)

Zaterdag 11/9

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 18
September

Vergadering (14u – 17u)
(1ste uniformverkoop + infomoment)

Zaterdag 25/9

Overgang (11u – 17u)

Zaterdag 2
Oktober

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 9/10

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 16/10

Geen vergadering -> leiding gaat op weekend

Zaterdag 23/10

Vergadering (14u – 17u) (+12 dropping)

Zaterdag 30/10

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 6
November

Geen vergadering -> Herfstvakantie

Zaterdag 13/11

Vergadering (14u – 17u) (+ kamportage)

Zondag 21/11

Christus Koning (10u – 17u)

Zaterdag 27/11

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 4
December

Vergadering (14u – 17u)

Zaterdag 11/12

Vergadering(14u – 17u)

Zaterdag 18/12

Laatste vergadering van het eerste semester (14u – 17u)

27/12 – 30/12

Sterrenstoet

Zaterdag 15
Januari

Vergadering (14u – 17u)
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BLIK VOORUIT
Infomoment
Elk jaar organiseren we midden september bij de aanvang van de vergadering een
infomoment voor de ouders van onze jongste ban (piepers en eventueel andere
geïnteresseerden). Hier zullen we een woordje uitleg voorzien over de werking en afspraken
binnen KSA Schoten. Dit zal ongeveer een half uurtje duren en u krijgt de kans om vragen te
stellen aan de leiding! Het infomoment zal plaatsvinden op 8 september, in het groot lokaal,
om 14u.

Overgang
Zaterdag 25 september is het weer de langverwachte overgang! Het moment waarop jullie
allemaal samen het beste van jullie zelf zullen moeten geven om te bewijzen dat jullie een
plaats in jullie (nieuwe) ban verdienen. We spreken af om 11u en ronden af om 17u. Vergeet
zeker geen lunchpakket, reservekledij, een handdoek en voor de +12 een fiets mee te nemen.
Verdere info volgt nog op de site, Facebook en in een brief.

Vlottentocht
Naar jaarlijkse gewoonte gaan de jeugdverenigingen van Schoten de vaart op in een heuse
vlottentocht. Spijtig genoeg zal dit waarschijnlijk niet kunnen doorgaan.

Kamportage
Op zaterdag 13 november vindt onze jaarlijkse Kamportage plaats in het groot lokaal. Deze
avond krijgt u een prachtige fotoreportage te zien van onze kampen afgelopen zomer. Eerst
komt KSA Gudrun (VKSJ) aan bod, daarna is het onze beurt. Dit alles kan dan met een hapje
en een drankje. Het is die namiddag tevens gewoon vergadering van 14u tot 17u.
We hopen dat dit allemaal normaal zal kunnen verlopen, maar we zullen de
coronamaatregelen moeten afwachten. We houden jullie zeker op de hoogte!

Christus Koning
Op zondag 21 november spreken we af om het feest van Christus Koning te vieren. Deze
nemen we eerst deel aan de viering in de kerk om nadien een groot spel met de hele bond (alle
bannen samen) te spelen. Verdere info volgt nog!
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KAMPDATA VOLGEND JAAR
Kampdata 2022
We zijn er vroeg bij dit jaar, waar we naartoe gaan is nog een verrassing, maar de kampdata
krijgen jullie al wel:
Voorwacht (Leiding + Jonghernieuwers + Hernieuwers): vanaf 15 juli
Kamp (Knapen + Jongknapen): 18 juli tot 27 juli
Kamp (Piepers): 21 juli tot 27 juli
Nawacht (Leiding + Hernieuwers): tot 29 juli
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SOCIALE MEDIA
Met KSA Schoten proberen we actief te zijn via verschillende kanalen en sociale media om de
communicatie met ouders en leden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Waar kan u ons zoal
vinden?
•

De website: www.ksaschoten.com

•

Facebook: www.facebook.com/KSASchoten
Dezelfde berichten die op de website komen worden meestal ook op Facebook
geplaatst. Op de Facebookpagina proberen we ook foto’s te plaatsen van de
vergaderingen, activiteiten of het kamp! Like dus zeker onze pagina ☺

•

Instagram: ksaschoten
Voor de modernere ouders en leden onder ons zijn we ook op Instagram te vinden!
Ook hier verschijnen geregeld foto’s die u kunt zien indien u ons volgt!
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GDPR
Sinds 25 mei 2019 is de nieuwe privacywetgeving van kracht in België, deze geldt natuurlijk
ook voor onze jeugdbeweging. Om die reden wordt er aan ons gevraagd u te informeren over
wat er met de gegevens van uw zoon gebeurt. Het adres, de geboortedatum en de
gsmnummers van ouders worden bewaard in een elektronische ledenlijst die enkel voor de
leiding beschikbaar is.
Verder worden deze ingegeven in het verzekeringssysteem van KSA Nationaal. Zij maken
enkel gebruik van deze gegevens om uw zoon correct te verzekeren en om maandelijks een
tijdschrift op te sturen. Vanaf dat uw zoon eventueel zou stoppen bij KSA, worden deze
gegevens verwijderd.
De medische fiches worden veilig op de KSA bewaard en worden enkel geconsulteerd
wanneer nodig. Eventuele problemen of moeilijkheden die op de medische fiche staan of ons
gemeld worden, worden ook aan de rest van de leiding meegedeeld zodat zij hier ook
rekening mee kunnen houden.
Ten slotte plaatsen we van vele activiteiten ook vaak afbeeldingen op onze Facebook- en
Instagrampagina. Dit zijn vooral foto’s met meerdere kinderen tezamen om de sfeer van de
activiteiten weer te geven. Verder worden ook de foto’s van het kamp getoond op groot
scherm tijdens de kamportage.
Indien u hier niet mee akkoord bent en liever niet wenst dat uw zoon mee op de foto’s staat,
kan u onderstaand briefje invullen of dit meedelen aan de leiding. Als u nog andere vragen of
problemen hebt in verband met de nieuwe privacyregeling, kan u steeds terecht bij
bondsleider Maxime.
Ik, ......................................................................... , ouder van,
.................................................................., ben er NIET mee akkoord dat:
o Mijn zoon op foto’s staat die op Facebook verschijnen.
o Mijn zoon verschijnt op foto’s tijdens de kamportage.
o Mijn emailadres wordt gebruikt om op de hoogte te blijven van activiteiten of
belangrijke mededelingen.
Handtekening
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CONTACTLIJST
In het geval dat uw zoon afwezig is, wordt gevraagd de leiding te verwittigen zodat ze daar
rekening met kunnen houden.
Hieronder vindt u de lijst met alle leiders en hun contactgegevens. De banhoofdmannen staan
als eerste.

Piepers
Reinoud Goovaerts
+32 472/97.28.33
(Banhoofdman)
reinoudg@hotmail.be
Kobe Dox
+32 468/27.60.43

Lander Van Overvelt
+32 487/34.43.82
lander.vanovervelt@gmail.com

Kobe.dox@outlook.be

Jongknapen
Wout Seghers
+32 489/52.49.65
(Banhoofdman)
segherswout001@gmail.com
Robbe Van Rie
+32 497/70.51.73

Lucas Wilms
+32 468/24.85.91
wilms.lucas@telenet.be

krobbe.vanrie@gmail.com
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Knapen

Maxime Opsomer
+32 492/82.19.99
(Banhoofdman)
maximeopsomer02@gmail.com

Arthur Van De Vijver
+32 474/61.77.71
artivdv9@gmail.com

Jonghernieuwers

Mathias Van Den Bogaerd
+32 485/28.61.54
(Banhoofdman)
vandenbogaerdmathias@gmail.com

Lander Goovaerts
+32 472/97.25.75
landergoof@gmail.com

Hernieuwers

Laurens Verdonck
+32 489/81.66.33
(Banhoofdman)
laurens.verdonck@hotmail.com

Victor Empereur
+32 468/17.34.86
victor.empereur@hotmail.com
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